
 

 

รหสัทวัร JWL2000699 
ทัวรรัสเซีย PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK FINE SNOW 5 วนั 3 คนื (WY)  
บสถโฮลทีรินติี้ ถนนอารบตั สแปรโรฮิลล มหาวิทยาลัยมอสโคว รัสเซี่ยนเซอรคัส มหาวิหาร
เซนตซาเวียรพระราชวงัเครมลิน จัตรุัสแดง  มหาวหิารเซนตบาซิล หางกมุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  ชมเมอืงมอสโคว (Moscow) ถายรูปที่โบสถเซนตบาซิล (Saint Basil's Cathedral)  
•  เขาชมพระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจาซาร   



 

 

•  ชมสถานีรถไฟใตดนิกรงุมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สดุในโลก  
•  ชอปปم�งสินคาพื้นเมอืงที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญและถกูที่สดุของประเทศ  
•  ชมบอนํา้ศกัดิ์สิทธิ ์(Chapel over the Well) ที่เมืองซารกอรส (Zagorsk) 
•  ลองเรือแมนํ้ามอสโคว สมัผัสบรรยากาศสองขางทางของสถานที่สําคัญอยางสวยงามเมอืง
หลวงมอสโคว 
 

วันที1่ กรุงเทพ (สวุรรณภูมิ) - มอสโคว ประเทศรสัเซีย 
06.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ

ภูมิเคานเตอรสายการบิน โอมานแอร พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน 
โดยสายบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่ WY818 

12.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อ
แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

14.55 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายบิน โอมานแอร เที่ยวบิน
ที่ WY181 

19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย 
  นําทานเขาสูที่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 

วันที่2 เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - เมืองซารกอรส – โบสถโฮลีทรินิตี ้- ถนนอารบตั - 
สแปรโรฮิลล – มหาวทิยาลัยมอสโคว - รัสเซี่ยนเซอรคัส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 
มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัว



 

 

เมืองมีประชากรอยูอาศยักวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มปีระชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมือง
มอสโกก็ยังเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 
เดินทางสู เมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองนี ้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ 
เพราะเมืองซากอรสไดเปนที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุด ใน
คริสตศตวรรษที่ 14-17  เปนที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เปนวิทยาลัย
สอนศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เปนวิทยาลัย
สงฆ ชม โบสถโฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เปนโบสถแรกของ
เมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชน
ที ่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ ชม บอนํ ้าศักดิ ์สิทธิ์ 
(Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางกลับสู กรุงมอสโคว นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat 

Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวม
วัยรุ น รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูป
ลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย นําทานเดินทางสู จุดชมวิว 
สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืง
มอสโควไดทั้งหมด ถายรูปเปนที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควที่สรางเปนตึก
สูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตึก ที่สรางดวยรูปทรงเดียวกัน แวะถายรูป 
หนา มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกทีสุ่ดของรัสเซีย ที่นี ่จะ
เปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 7 ตึกที่
สรางในสมัยของสตาลิน  



 

 

 
 
   
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นชมการแสดงละครสัตวที ่ขึ ้นชื ่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอรคัส เปนการ

แสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายา
กลอันนาตื่นตาตื่นใจ 

 ***กรณีโชวงดการแสดงซึ่งบางกรณีไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 20 USD*** 

 
 
 
 
 
 
  นําทานเขาสูที่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่3 เมืองมอสโคว – มหาวหิารเซนตซาเวียร – พระราชวังเครมลิน – จัตรุัสแดง - มหา
วิหารเซนต บาซิล - หางสรรพสินคากุม 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the 
Saviour) หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) 
สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดย
พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญ
ของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ นําทาน
เดินทางสู พระราชวังเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระ



 

 

เจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่
เมืองเซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดบั
ประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ตั้งของ มหาวิหาร
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปน
สถาปตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานที่ ที ่พระเจาซารใชทําพิธีบรม
ราชาภิเษก  
** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชม
ดานใน **  
ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่
สรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจุบันเปนที่เก็บพระศพของ
พระเจาซารกอนยุคพระเจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร 
(Big Bell of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรง
ประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทํา
ใหระฆังแตก ปจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลินแหงนี้ ผานชม ปนใหญ
พระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปน
ใหญที่สุดในโลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนัก 40 ตัน และ
ลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร 
(State Armoury Chamber Museum) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที ่สุดของ
ประเทศรัสเซีย เปนที่เก็บสะสมทรัพยสมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี่ ในชวง
คริสต ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่  แชมเบอรเปนหนึ ่งในสาม
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบที่สุด ซึ่ง
อีก 2 ที่อยูที ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวที
ของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที ่17 ปจจุบัน



 

 

สถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาต ิวันแรงงาน 
และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที ่2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้งของ
กลุ มสถาปตยกรรมที ่สวยงาม อันได แก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint 
Basil's Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดที ่ม ีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงที่มีลักษณะเปนโดมรูปหัว
หอม สีสันสดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครม
ลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยที่เดนิทางสูจัตรุัสแดงแลวจะตองถายรูปเปนทีร่ะลกึ
คูกับมหาวิหารแหงนี้ พรอมกับการเรียนรูความเปนมาอันยาวนานของสถานที่
สําคัญนี้ควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานที ่4 (Ivan 
the Terrible) เพื่อเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่
เมืองคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลาย
รอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ
ดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมเีรื่องเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวาน
ที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงนี้มาก จึงมีคําสั่งใหปูน
บําเหน็จแกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไมใหสถาปนิกผู
นั้นสามารถสรางสิ่งที่สวยงามกวานี้ไดอีก การกระทําในครั้งนั้นของพระเจาอีวาน
ที่ 4 จึงเปนที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง 
ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกา
ยา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม นํ้าหนัก 20 ตัน 
ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995 
ชม อน ุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สร างเพ ื ่อร ําล ึกถ ึงผ ู น ํ า
คอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสี
แดงที่เครงขรึมแตยังคงความยิ่งใหญ เยี่ยมชมที่นี่ดวยความสงบเพื่อชมรางของ
บุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาป
แลวก็ตาม ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหิน
มีโลงแกวครอบอยู น ําทานสู หางสรรพสินคากุม (Gum Department 
Store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบัน
เปนหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง 
นํ้าหอม แบรนดดังที่มีชื่อเสียงที่เปนรุนลาสุด (New Collection) 



 

 

 
 
 
 

 
 
เย็น              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 

พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่4 รถไฟใตดินเมืองมอสโคว - IZMAILOVO MARKET – Moscow International 
Business Center – ประตชูัยของมอสโก - OUTLET VILLAGE BELAYA DA-
CHA – สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือได
วามีความ  สวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถาน ี  ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรก
สุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปน  ผู นําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที ่นํามา
ตกแตงภายในสถานีนั้นเปน   ลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึง
คุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art)   ซึ ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูป
หลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ  โมเสก 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิกา
รัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, 
ของที่ระลกึตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย  
 
 
 
 

 



 

 

จากนั ้นนําทานแวะถายรูป Moscow International Business Center 
หรือที่เรียกวา Moscow City ศูนยธุรกิจระหวางประเทศมอสโก คือการ
พัฒนาเชิงพาณิชยซึ ่งตั ้งอยู ทางตะวันออกของถนนวงแหวนรอบที ่สามทาง
ตะวันตกของเขต Presnensky ใน Okrug การบริหารสวนกลางของเมือง
มอสโกรัสเซีย ในป 2019 MIBC ยังอยูระหวางการพัฒนา การกอสราง MIBC 
จะเกิดขึ้นที่ Presnenskaya Embankment ของแมนํ้า Moskva ประมาณ 
4 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของจัตุรัสแดง 
นําทานแวะถายรูป ประตูชัยของมอสโก (TRIUMPHAL AECH) ประตูชยัของ
มอสโกสรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะทางทหารเชนเดียวกับประตูชัยของโรม
สมัยโบราณ  ประตูชัยนี ้แสดงถึงจุดเปลี ่ยนของรัสเซียในดานการรําลึกถึง
ความสําเร็จ ธรรมเนียมแตเดิมคือการสรางอาคารทางศาสนา แตพระเจาปเต
อรมหาราชไดนําประเทศเขาสูแนวทางปฏิบัติใหมดวยการสรางประตูชัย ประตูนี้
อุทิศใหแกสงครามรักชาติทีสู่กับจักรพรรดินโปเลียนเมื่อป 1812  อนุสาวรียแหง
นี้เปนเครื่องเตือนใจอันยิ่งใหญถึงประวัติศาสตรอันยาวนานของรัสเซียในดาน
การทหารที่ทรงพลังและแข็งแกรง  
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเวลาทานได
อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน BOSS, CALVIN KLEIN, 
NIKE, ADIDAS, 
LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อ
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
 
 
 



 

 

วันที5่ กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
00.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน 

โดยสายบิน โอมานแอร เที่ยวบินที่ WY182 
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน (เพื่อ

แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
09.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายบิน 

โอมานแอร เที่ยวบินที่ WY815 
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 

**ราคาทวัรขางตนยังไมรวมคาทปิคนขับรถ มัคคุเทศกไทยและมัคคุเทศกทองถิ่น 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

** 
 

อัตราคาบริการ 
 

วันเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทัวร (บาท / ทาน) พักหองละ 2 ทาน 

ผูใหญ 
เด็กไมเกนิ 12 ป พัก

กับผูใหญ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเกนิ 12 ป 
พักกับผูใหญ  
(ไมมีเตียง) 

พักเดี่ยว 

เดือน กมุภาพันธ 

7 – 11 กมุภาพนัธ 2563 วันมาฆบชูา 34,900 34,900 33,900 6,900 

เดือน เมษายน 

10 – 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต 43,900 43,900 42,900 8,900 
11 – 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต 43,900 43,900 42,900 8,900 
12 – 16 เมษายน 2563 วันสงกรานต 43,900 43,900 42,900 8,900 

หนังสือเดนิทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

  เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเพิ่มคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลท
บินภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 

  การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบนิ 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ 
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 20 วันกอน
เดินทาง หากไมมั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

  หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะ

เกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบ
จากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจาย
เพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์มิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงิน
ของราคาทัวร 

ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 45 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

 



 

 

  การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทาน

ไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผู
เดินทางได และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิด
คาใชจายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวน
เงินมัดจํา ทั้งนี้ทั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 
 
 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบนิ คาภาษีนํ้ามัน 
(ยกเวนหากมี 
การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง)และ
เน่ืองจาก 
เปนตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 
 นํ้าหนักกระเป�าโหลดใตทองเครื่อง 2 ใบรวมกันไมเกินทานละ 30 กิโลกรัม และ
กระเป�าถือขึ้น เครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมทีพ่ักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมคีวามประสงค
ที่จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลง
ได โดยจะใชโรงแรมระดบั เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-
3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 
บาท   

(เงื ่อนไขตามกรรมธรรม)หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

 
 
  

  คาใชจายสวนตัวของผูเดนิทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คา 
   ซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
  คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาสําหรับชาวตางชาติ  
  คานํ ้าหนักกระเป�าที ่เกินกวาที ่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 45 USD/ทาน/
ทริป 
  ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
 
 
 

  เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 
- การชําระมดัจาํและชําระสวนที่เหลือ 
 กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 15,000บาทตอทานเพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ 
จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไม
สามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเนื ่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจาย
คาใชจายในสวนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอย
กวา 30วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว กรุณา
เตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอ
พิเศษเพิ่มเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวน
หรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เตมิ ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 20 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 20 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหาก
ทานตองการ 

 
- การรับการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและ
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชนผูที่นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและ
ผูที่มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวา
จะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรไม
วาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของ
ประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนา
ทัวร ไมมีสิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่
ทางกองการตรวจคนเขาเมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคทีท่ําธรุกิจเพือ่
การทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย 
และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 
5 หนากระดาษ 

 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 



 

 

 หากผูดินทางงดเวนการรวมทรปิบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอื่น ทาน
จะไมสามารถเรียกรองคาบรกิารใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถอืวาทานประสงคที่จะสละ
สิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง) 
 

 เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบนิ, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง
หนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัด
ในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดย
มีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที ่พัก ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไม
สามารถรับประกันได 



 

 

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

 ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนือ่งจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-
ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถกูปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน 
ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด 
 
 
 
  


